
Gemeente Landgraaf - Ontwerpverkeersbesluit verkeersmaatregelen

Charlemagne college

Burgemeester en wethouders van Landgraaf maken bekend, dat zij voornemens zijn een verkeersbesluit

te nemen, inhoudende verkeersmaatregelen bij het Charlemagne college. Twee jaar geleden is de

nieuwe hoofdingang van het Charlemagne college gerealiseerd. Na een eerste ingebruikname blijkt,

naar aanleiding van klachten en meldingen, dat het wenselijk is de huidige verkeerssituatie te herzien.

Rond haal- en brengtijden ontstaan er regelmatig (vooral bij slecht weer) opstoppingen en is de bereik-

baarheid rond de school in het geding. In dit kader heeft overleg over de verkeerssituatie plaatsgevonden

met de schooldirectie, politie en bewoners. Hieruit zijn enkele verbetervoorstellen voortgevloeid. E.e.a.

conform de bij het verkeersbesluit behorende situatietekening met tekeningnummer T.16.1358 d.d. 19

augustus 2016.

Gelet op de belangen die bij een dergelijk verkeersbesluit een rol kunnen spelen, hebben Burgemeester

en wethouders van Landgraaf besloten om de uniforme openbare voorbereidingsprocedure ingevolge

de Algemene wet bestuursrecht te volgen (Afdeling 3.4). Dit betekent, dat eerst een ONTWERP-besluit

ter inzage wordt gelegd waar belanghebbenden hun zienswijze over kenbaar kunnen maken. Na afweging

van alle relevante belangen zal vervolgens een definitief verkeersbesluit worden genomen waartegen

beroep kan worden ingediend.

Terinzagelegging

De stukken die betrekking hebben op dit ONTWERP-verkeersbesluit liggen voor belanghebbenden met

ingang van de dag na de publicatie, gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij het

KCC van de gemeente Landgraaf.

Indienen zienswijzen

Gedurende de termijn dat de stukken ter inzage liggen, kunnen belanghebbenden hun zienswijze over

het ONTWERP-verkeersbesluit overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:15 van de Algemene wet be-

stuursrecht, naar keuze schriftelijk dan wel mondeling, naar voren brengen bij het college van burge-

meester en wethouders van Landgraaf, postbus 31000, 6370 AA Landgraaf. Voor nadere informatie

over deze verkeersmaatregelen kunt u zich telefonisch wenden tot de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

en Grondzaken, telefonisch bereikbaar op nummer 14 045.
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